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Informacje ogóLne

SpiS treści

ZaSady beZpiecZeńStwa

Zainstalowanie produktu według zamieszczonych poniżej wskazówek pozwala zapewnić zgodność montażu z normami EN 60730-1.
Wskazówki zamieszczone w tej instrukcji mają za zadanie zapewnić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa osób i mienia, a także spełnienie wymagań 
wspomnianych norm.
Somfy oświadcza niniejszym, że produkt ten jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE.
Produkt dopuszczony do użytku w Unii Europejskiej, w Szwajcarii i Norwegii.

Ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzeganie podanych zaleceń jest ogromnie ważne ze względu na bezpieczeństwo ludzi. 
Instrukcje te należy zachować.
OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawidłowy montaż może spowodować 
poważne obrażenia. 
W niniejszej instrukcji jest opisany sposób montażu, uruchomienia i użytkowania tego produktu. 
Używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.
Ten produkt Somfy powinien być instalowany przez specjalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, dla którego jest 
przeznaczona niniejsza instrukcja.
Instalator musi ponadto stosować się do norm i przepisów obowiązujących w kraju, w którym jest wykonywany montaż, oraz przekazać klientom informacje dotyczące 
warunków użytkowania i konserwacji produktu. Odpowiedzialność za montaż systemów automatyki oraz ich działanie "zgodnie z normami" ponosi instalator.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone, 
lub przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że mogą one korzystać, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z 
nadzoru albo wcześniej udzielonych im instrukcji dotyczących obsługi urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa
Zgodnie z normą eN 12453, odnoszącą się do bezpieczeństwa użytkowania bram garażowych i bram wjazdowych o napędzie elektrycznym, stosowanie 
modułu GSM receiver do sterowania automatyką bramy garażowej lub bramy wjazdowej, gdy te nie znajdują się w polu widzenia użytkownika, 
wymaga obowiązkowo zamontowania przy tym mechanizmie urządzenia zabezpieczającego typu fotokomórka z autotestem.
Produkt nie może być instalowany w miejscach, w których występuje ryzyko wybuchu (obecność gazów, łatwopalnych oparów).
Sprawdzić, czy zakres temperatur, jaki określono dla działania produktu, jest dostosowany do miejsca instalacji produktu.
Urządzenia do sterowania muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniami do sterowania. Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się takim urządzeniem.
Podczas używania przełącznika bez blokady, upewnić się, że inne osoby znajdują się w odpowiedniej odległości od bramy.
Przed wykonywaniem napraw instalacji, odłączyć zasilanie elektryczne.
Przy obsłudze serwisowej i naprawie używać wyłącznie oryginalnych części. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu bezpieczeństwa i 
prawidłowego działania systemu automatyki w przypadku zastosowania podzespołów innych Producentów.
Nie wolno w żaden sposób modyfikować podzespołów systemu automatyki bez zgody Producenta
UWAGA! Przewody o bardzo niskim napięciu bezpiecznym muszą być fizycznie odizolowane od przewodów o niskim napięciu. 
Wykonywanie jakichkolwiek czynności, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji montażu, jest zabronione. Prawidłowe działanie urządzenia jest 
zagwarantowane wyłącznie w przypadku przestrzegania podanych wartości. 
Przy zachowaniu niezmienionych, podstawowych parametrów urządzenia, Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia w dowolnym momencie modyfikacji, 
które uzna za właściwe w celu udoskonalenia produktu pod względem technicznym, handlowym i konstrukcyjnym, bez konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.

Zalecenia
Aby zachować dobry poziom odbioru fal radiowych, produktu nie należy instalować na powierzchni metalowej.
Sprawdzić zasięg odbioru fal radiowych przed zamocowaniem produktu.

recykling
Nie należy wyrzucać urządzenia wycofanego z użytku razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany przekazać wszystkie 
zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu ich wtórnego przetworzenia.
Elementy opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.) należy usuwać zgodnie z obowiązującymi normami. Nie pozostawiać plastikowych torebek i pianki 
polistyrenowej w zasięgu dzieci.
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MONtaż i uruchOMieNie
1. dezaktywacja kodu piN karty SiM
Umieścić kartę SIM w telefonie komórkowym, aby dezaktywować kod PIN karty.

2. wprowadzenie karty SiM do odbiornika (rys. 2)

 
Tę czynność należy wykonać przy odłączonym zasilaniu.

Wyjąć przełącznik SW1, aby odłączyć zasilanie odbiornika. Zamontować ponownie przełącznik SW1 po wprowadzeniu karty SIM do odbiornika.

3. Okablowanie odbiornika (rys. 3)
końcówki podłączenie uwagi
1 - 2 Zasilanie 24V~ --- Podłączyć przewody do zasilania 24V napędu
8 - 3 OUT 2 styk NC (maks. 24V --- 1A) Nieużywane
8 - 4 OUT 2 styk NO (maks. 24V --- 1A) Nieużywane
5 - 6 OUT 1 styk NO (maks. 120V ~ / 24V --- 1A) Podłączyć przewody do wejścia typu suchy styk napędu.
7 Wejście <IN> Nieużywane

4. programowanie telefonu w pamięci odbiornika (rys. 4)
Z telefonu, który ma być zaprogramowany w odbiorniku, wysłać poniższy SMS na numer karty SIM:

#pwdhasło#whLpozycja w pamięci=numer telefonu #pwd123456#whL02=987654321

Hasło 
Domyślnie 123456

Pozycja w pamięci 
odbiornika od 01 do 99

Numer telefonu przeznaczonego 
do zaprogramowania w pamięci

 Numer telefonu musi być wybrany bez numeru kierunkowego kraju.

5. kontrola jakości sygnału GSM

Przykład komunikatu 
SMS do wysłania:
W tym przykładzie numer telefonu 987654321 musi być zaprogramowany 
w pamięci odbiornika pod pozycją 2.

6. przymocowanie odbiornika do ściany (rys. 5)
7. aktywacja wyjścia styku 1 (rys. 6)
W telefonie zaprogramowanym w pamięci odbiornika wybrać numer karty SIM. Połączenie zostanie automatycznie odrzucone (nie spowoduje więc żadnych 
obciążeń). Karta aktywuje wyjście OUT1.

#pwdhasło#cSQ?
#pwd123456#cSQ? cSQ=<23>

Hasło 
Domyślnie 123456

Przykład komunikatu SMS do wysłania: Przykład odebranego komunikatu SMS:

• Jakość sygnału doskonała =31
• Jakość sygnału dobra =16
• Jakość sygnału wystarczająca =12
•  Jakość sygnału niewystarczająca <12. Należy znaleźć inne miejsce, w którym można umieścić kartę, albo zmienić operatora telefonicznego na takiego, który 

zapewnia lepszą jakość sygnału w danej strefie.
•  Jeżeli żaden SMS z odpowiedzią nie zostanie otrzymany, oznacza to, że w danej strefie nie ma prawdopodobnie zasięgu sygnału GSM tego operatora 

telefonicznego. Należy zmienić operatora na takiego, który zapewnia zasięg sygnału w tej strefie.

Prezentacja Produktu
Odbiornik GSM umożliwia sterowanie automatycznym mechanizmem przy pomocy telefonu komórkowego.
W pamięci urządzenia można zaprogramować do 99 numerów telefonów komórkowych.
Odbiornik jest kompatybilny z siecią wszystkich operatorów GSM (oprócz Vodafone UK).

Skład zestawu (rys. 1)
Ozn. Nazwa Ozn. Nazwa
1 Odbiornik GSM 6 Klucz do odblokowania pokrywy odbiornika
2 Sznur uszczelniający 7 Kątownik do zamocowania odbiornika
3 Śruba pokrywy odbiornika 8 Śruba kątownika
4 Uchwyt przewodu - Nieużywany 9 Śruby uchwytu przewodu - Nieużywane
5 Naklejki - Nieużywane
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uStawieNie paraMetrów

#pwd123456#caP456789#caP456789
#pwdhasło#caPnowe hasło#caPnowe hasło

Hasło
Domyślnie 123456

Nowe, 6-cyfrowe 
hasło

Nowe, 6-cyfrowe 
hasło

Jakość sygnału GSM
Kontrola sygnału GSM
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#cSQ? #pwd123456#cSQ? cSQ=<23>
Jakość sygnału doskonała =31
Jakość sygnału dobra =16
Jakość sygnału wystarczająca =12
Jakość sygnału niewystarczająca <12. Jeżeli jakość sygnału jest niższa niż 12, należy znaleźć inne miejsce, w którym można umieścić kartę, albo zmienić operatora 
telefonicznego na takiego, który zapewnia lepszą jakość sygnału w danej strefie.
Jeżeli żaden SMS z odpowiedzią nie zostanie otrzymany, oznacza to, że w danej strefie prawdopodobnie nie ma zasięgu sygnału GSM tego operatora telefonicznego.

programowanie nowego numeru telefonu w pamięci odbiornika
Wprowadzenie nowego numeru telefonu do pamięci (maksymalnie 99 numerów).
Numer telefonu może zawierać maksymalnie 10 cyfr (bez numeru kierunkowego kraju).
Uwaga: niektórzy operatorzy telefoniczni żądają zapisania numeru w postaci 9 lub 8 ostatnich cyfr.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#whLpozycja w pamięci=numer telefonu #pwd123456#whL01=0123456789

#pwd123456#whL02=9876543210
……………………………………………
#pwd123456#whL99=xxxxxxxxxx

whL01:0123456789
whL02:9876543210
………………………………
whL99:xxxxxxxxxx

W przykładzie pod pozycją 1 wybrany jest numer telefonu 0123456789, pod pozycją 2 numer telefonu 9876543210, a pod pozycją 99 numer telefonu xxxxxxxxxx.

Zmiana hasła
Zmiana hasła do sterowania różnymi funkcjami programowania. Hasło musi się składać z 6 cyfr.
Domyślnie jest ustawione hasło 123456. We wszystkich przykładach w tej instrukcji będzie stosowane hasło 123456.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#caPnowe hasło#caPnowe hasło #pwd123456#caP321654 #caP321654 caP:321654
W tym przykładzie hasło zostało zmienione na 321654.

czas aktywacji wyjścia Out1
Konfiguracja czasu aktywacji wyjścia OUT1 w zakresie od 1 do 99 sekund (domyślnie 1s) jest przeprowadzana, gdy odbiornik odbierze sygnał połączenia z numeru telefonu 
zaprogramowanego w jego pamięci.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#gotdomyślna liczba sekund aktywacji 
wyjścia out1

#pwd123456#got05 got:05

W tym przykładzie wyjście OUT1 jest aktywowane w ciągu 5 s za każdym razem, gdy odbiornik odbierze sygnał połączenia z numeru telefonu zaprogramowanego w pamięci.

Sprawdzenie, jaki numer telefonu jest zaprogramowany w pamięci pod określoną pozycją
Sprawdzenie, jaki numer telefonu jest zaprogramowany w pamięci pod daną pozycją.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#whLpozycja w pamięci? #pwd123456#whL02? whL02:9876543210
W tym przykładzie sygnał został wysłany z numeru figurującego w pamięci pod pozycją 02.

usunięcie numeru z pamięci
Usunięcie numeru telefonu z pamięci.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#whLpozycja w pamięcid #pwd123456#whL02d whL02-ok
W tym przykładzie usunięto numer telefonu figurujący w pamięci pod pozycją 02.
Uwaga: w celu usunięcia z pamięci numeru zaprogramowanego pod pozycją 99, należy wysłać SMS zgodny z podanym przykładem: #pwd123456#whL99d=0000000000

wysyłany kod Nie pOwiNieN zawierać spacji i musi być napisany dużyMi LiteraMi. Za każdym razem, gdy użytkownik wyśle SMS'a, odbiornik prześle 
nadawcy komunikat z odpowiedzią.

Przykład komunikatu 
SMS do wysłania:
W tym przykładzie nowym, zapisanym hasłem jest 456789.

 Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

8. Zmiana hasła
Hasło musi się składać z 6 cyfr. Domyślnie jest ustawione hasło 123456.
Z telefonu zaprogramowanego w pamięci odbiornika wysłać poniższy SMS na numer karty SIM:
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daNe techNicZNe

użytkOwaNie

Zasilanie 24V --- ~ + -10%

Temperatura działania od -5 °C do +50 °C

OUT1 Styk NO ((maks. 120V ~ / 24V --- 1A)

Stopień ochrony IP44

Pasmo Trzypasmowy GSM/GPRS 900/1800/1900 Mhz

Maksymalna liczba numerów telefonów możliwa do zaprogramowania w pamięci 99
gSm
Typ SIM 3V / 1,8V

Antena 3,5 dB - 5 dB
Zużycie energii w trybie czuwania
24V --- < 60 mA

24V ~ < 120 mA

usunięcie wszystkich numerów z pamięci
Usunięcie wszystkich numerów telefonów z pamięci.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#whL99d #pwd123456#whL99d deLLaLL-ok

tryb dostępu
Swobodny dostęp. Dostęp ze wszystkich numerów telefonów jest swobodny, nawet z numerów nie zaprogramowanych w pamięci.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#acM0(zero) #pwd123456#acM0 acm-off
dostęp kontrolowany (domyślnie). Dostęp jest zapewniony tylko w przypadku numerów telefonów zaprogramowanych w pamięci.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#acM2 #pwd123456#acM2 acm-on

wyzerowanie karty
Funkcja ta pozwala przywrócić wartości fabryczne odbiornika.
Uwaga: numery telefonów figurujące w pamięci nie są usuwane.
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
*reSt#hasło *reSt#123456 reSt-ok

kontrola i przegląd oprogramowania urządzenia
kod do wysłania przykład komunikatu SMS do wysłania przykład odebranego komunikatu SMS
#pwdhasło#edI? #pwd123456 #edI? Software release time:<WT-009_

LIA>2009/8/08/10:45HW:1.0SW:1.0MW:2.3>

Połączenie (z numeru telefonu zaprogramowanego w pamięci) z kartą SIM odbiornika umożliwia sterowanie automatycznym mechanizmem.
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